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Predikan av Jenny Arnerlöf – Livets källa - 2023 

Finns det en källa till allt som är? Ett sinne och kraft bakom allt som bär upp 

och ger mening? Hur kan vi veta svaret på en så stor fråga? Vilket bevis 

kunde vara nog stort förutom källan själv? Och vad får oss att tro att vi, med 

våra begränsningar, fullt ut skulle kunna förstå en sådan källas natur och 

karaktär?  Det fordras att källan själv skulle ge sig till känna på sätt som vi 

kan förstå. Den kristna traditionen påstår att det är exakt vad som har skett 

under världshistorien. Källa till allt som finns, som uppehåller liv och för 

hela skapelsen mot ett meningsfullt mål valde att uppenbara sig på 

specifika sätt som vi kan förstå, och tack vare det kan vi vända oss till livets 

källa i alla lägen. Denna källa kallar vi ”Gud”.  

Under trettondagstiden fokuserar texterna på uppenbarelser – ögonblick 

där Gud blev synligt på ett särskilt sätt. Som jag skrev i veckobrevet lever 

Gud i skapelsen som konstnärer lever i sina verk: närvarande överallt men 

ingenstans synliga. (den tanken kom från den franska romanförfattaren 

Gustave Flaubert).  Ibland finns det undantag till Flauberts påstående som 

när en författare smyger sig själv in i sin roman, när filmregissör syns i en b-

roll i sin film, eller när målaren målar ett självporträtt.  På ett liknande sätt 

har Gud skrivit sig själv in i världshistorien. I dagens texter möter vi olika 

reaktioner på Guds uppenbarelser av sig själv.  

I texten från 5:e Moseboken har vi en tillbakablick till början av Israels 

vandring med Gud. Den skildrar hur Israels folk reagerade när Gud 

uppenbarade sig själv för dem på Sinaiberget.  5:e Moseboken kan ses som 

Moses dödsbäddsreflektion över allt som hade varit sedan uttåget från 

slaveriet i Egypten. I verserna vi hörde idag blickar Mose tillbaka till när 

Gud gav Israel budorden. Lagen som gavs vid Sinaiberget var en gåva från 

Gud som skulle leda dem till det goda livet och bevara dem från trasiga 

relationer med Gud och varandra. Det handlade inte om att etablera en 
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helig standard som vid överträdelse ledde till straff och dom. Trasiga 

relationer och synd i alla dess former - är sitt egen straff.    

Gudsuppenbarelsen som folket fick vara med om skrämde nästan livet ur 

dem.  De såg inget men de hörde rösten och de kände att de inte ville vara 

med om flera möten med Gud. (jag tänker genast på Herr Bävers 

beskrivning av Aslan i Narnia berättelserna ”Självklart är han inte säker, 

men han är god!”).  Folket ville ha Mose som en förmedlare. Han skulle ta 

risken att vara nära Gud och förmedla det han hörde till folket.  De var 

rädda för Gud, vilket låter fel i våra öron, men det är inte helt fel. Enligt 

psaltaren 111 är att frukta Herren vishetens begynnelse. Att frukta Gud är 

att visa en viss förståelse för en kraft som är stor och bortom vår förmåga 

att förstå eller kontrollera. Men som psaltaren säger är det vishetens 

begynnelse – inte dess slutmål. För Israel i den situation var det ett viktigt 

framsteg mot trohet och respekt jämfört med deras tidigare otro, misstro 

och otrohet.   

Att vara rädd för Gud är en möjlig startpunkt, men rädsla kan inte leda oss 

till en mogen tro, hopp och kärlek. Det är ingen slump att i några verser 

efter vår text i 5 Moseboken, gav Mose det största av alla Israels bud:  ”Hör, 

Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av 

hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.” Det är budet som 

sammanfattar målet med alla budorden. Jesus utvidgade det i sin tid så att 

det inkluderade att älska Gud med hela förståndet. Äventyret som är 

involverat i ett sådant företagande, att älska Gud med hela förståndet, 

verkar ha gått förlorat för alltför många människor i vår tid. 

Där vi mötte honom i dagens evangelietext är Jesus i efterdyningarna av en 

konfrontation med en grupp som var upprörd över att Jesus helade en sjuk 

man på Sabbaten. På Jesu befallning ”stig upp, ta din bädd och gå” steg den 

lame mannen upp och blev helad.  Istället för att se på undret och förundras 
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över vad Jesus gjorde valde hans motståndare att se på ordningen som hade 

rubbats. Istället för att se målet med lagen, att främja det goda livet, ansåg 

Jesu opponenter att lagen var en helig standard som inte kunde brytas 

ostraffat. 

I argumentet som följde, gjorde Jesus tydligt, på ett indirekt sätt, att han 

hade all rätt att göra undret som han gjorde på sabbaten. Dåtidens judar 

ansåg att det fanns två aktiviteter som Gud gjorde på sabbaten, trots att Gud 

också vilade då: Gud upprätthåller liv på sabbaten och Gud dömer våra liv 

då eftersom födelse och död sker även på sabbaten.  Undret Jesus gjorde var 

ett tecken på hans identitet, hans nära relation till Gud.  Mannens helande 

var ett uttryck för att ge liv, och Jesu senare uppmaning till honom, ”synda 

inte mer” som finns i verserna före dagens text, kan ses som en dom eller 

bedömning. Jesus gjorde saker som var synonymt med Guds sätt att handla. 

Det var ett indirekt sätt att vara tydlig. Med det menar jag att det gjorde det 

möjligt för den som ville se att se och möjligt för den som inte ville se att 

inte se.  

Jesu motståndare antingen kunde eller ville inte se den större verkligheten 

som låg framför dem i Jesus.  De kunde inte tro på bevisen som fanns. Vad 

gör man i det låsta läget? I dagens text antyder Jesus att han förstår att 

argumentation och debatt över frågan om hans identitet har ett begränsat 

värde. ”Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men 

jag säger detta för att ni skall bli räddade.” Jesus förstod att det inte var ett 

problem med motståndarnas intelligens eller förstånd.  Det var ett problem 

med deras vilja. Den stora frågan som svävar i bakgrunden av 

Johannesevangeliet är frågan om vad vi vill. Jesu första fråga till några av 

lärjungarna var ”vad söker ni?”.  Det låsta läget i dagens textavsnitt ställer 

oss inför frågan om vad vi själv tror.  Är vi beredda att tro på bevisen som 

finns om denna man? 
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Stora bevis pekade mot Jesus som någon särskild. Han nämnde tre bevis 

som han ansåg härstammade från Gud, som han kallar ”en annan som 

vittnar om mig”. 1. Johannes Döparens vittnesbörd (”Det kom en man som 

var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne” Joh.1:6). 

2. Tecknen som Jesus gjorde, och 3. Gud Faderns vittnesbörd om sonen som 

Johannesevangeliet verka mena känns inombords i varje människas hjärta 

och genom skrifterna. Jesus ord till sina motståndare är också ord till oss: är 

vi villiga att se och acceptera bevisen om vem Jesus är?  

Vi hamnar förmodligen inte i så många debatter om Guds existens och Jesus 

identitet i vår egen tid. Det är bra att inte tvinga sig på andra – Guds närvaro 

i våra liv bör vara uppenbart nog att låta den som vill se och ställa frågor. 

Med det sagt, hoppas jag att vi inte har tappat vår förmåga att med 

vidsynthet och nyfikenhet tala med icke-troende vänner och bekanta om 

vem Jesus är. Risken är större att vi lever med en egen intern debatt om 

huruvida Jesus historiska liv och hans närvaro genom den heliga Anden gör 

skillnad i världen och våra liv.  

Sådant är livet för den som vill älska Gud med hela sitt hjärta, själ, förstånd 

och kraft. Vi kan aldrig hitta ett tvärsäkert sätt att få andra eller oss själva 

att tro på Jesus.  

Vi kan bara välja att tro och leva med en förståelse av tillvaron som bygger 

på vad Anselm av Canterbury kallade ”tro som söker förståelse”.  Vi väljer 

att tro för att kunna förstå.  Jag är övertygad om att om det fanns ett bättre 

ramverk kring vilket vi kunde bygga våra liv, är Jesus Kristus den första 

som skulle råda oss att anamma det. Det finns ingen bättre källa till livet än 

en relation med Gud genom Jesus Kristus. Jesus är livets källa 

förkroppsligad.  Att vara i relation till honom är att ha tillgång till en oändlig 

källa av ljus och kärlek. Amen. 


